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Saminendra.g:

Bakgrunn

Lomi vanverk ì Sulitjelma ble endelig godkjent av Fauske kommunestyre ì sak 06/03 den
27/02-2003. Vanverket har 2 hygieniske barierer (dobbeltsikring av vanbehandling i tilfelle
svikt i en av barierene) med UV -behandling som den ene barieren og restriksjoner i
nedbørsfeltet ti vanverket, se vedlegg 1.

Viser her spesielt til punkt 7 som sier at en eventuell godkjenning av nedbørsfeltet som kan
tenkes å foruense vanilden må søkes godkjent av kommunestyret.

Søknad fra SKS Produksjon AS om bygging av Storelvvatnet kraftverk

SKS Produksjon AS har i forbindelse med planlagt utbygging av Storelvvatnet kraferk søkt om
dispensasjon fra klausuleringsbestemmelsene på gru av at store deler av anleggsdrifen vil
foregå i nærområdet til Lomi vanverk.

Vedlegg 2 er et utdrag fra SKS Produksjon AS sin Landskaps- og miljøplan for bygging av
Storelvvatnet krafverk som omhandler planlagte arbeider innenfor nedbørsfeltet. Spesielt
punene 2.6 og 2.8 viser hvilke tiltak som er planlagt for å sikre at det ikke skal kune
forekomme noen form for forurensning inn i nedbørsfeltet til Lomi vanverk. Karene viser en



oversikt over aneggsområdet og hvilken del av dette som er innenfor nedbørsfeltet (stiplet
oransje linje). Portalbygget er plassert utenfor vanverkets nedbørsfelt.

SKSharogså utarbeidet et eget nôtat som omhandler de punkter i klausuleringsbestemmelsene
som berøres av anleggsvirksomheten samt utarbeidet ROS-analyse, se vedlegg 3.

Møte om forholdet til Lomi vannverk

I en tidlig fase (oktober 2011) arangerte SKS Produksjon AS et møte mellom vanverkseier,
Mattilsynet, kommunelege og utbygger (vedlegg 4). I møtet ble prosjektet lagt fram og
forholdene til Lomi vanverk gjennomgått og diskutert. Flere viktige avklaringer ble foretatt her.

Uttalelse fra kommunelege

Vedlegg 5 viser uttalelse fra kommunelege vi Helse- og Ililjøtilsyn Salten IKS datert 21/2-2012.

Helse- og miljøtilsynet vurderer at beredskap og tiltak i søknad tilsier~attiltaet vilvære~godt~-----~~-~
sikret. Det forutsettes at utbygger sørger for at det benytes maskiner og utstyr med lett
nedbrybâre smøremidler.

Uttalelse fra Mattisynet

Vedlegg 6 viser uttalelse fra Mattilsynet datert 28/3-2012.

Mattilsynet krever at det må iverksettes utvidet overvåkng av vannvaliteten på drikkevan fra
Lomi vanverk. Videre poengteres det at varslingsrutiner ved uønskede hendelser må være
konket, gjort kjent og ansvaret definert: Det er særdeles viktig med oppfølging av utførende
entreprenører og det er viktig at beskrevne rutiner må følges i praksis.

Konklusjon

Rådmanen er positiv til SKS Produksjons søknad om utbygging av Storelvvatnet kraftverk. Det
forutsettes at alle beskrevne planer blir fulgt. Det forutsettes videre at SKS Produksjon AS sørger
for å avklare utvidet overvåking av vanvalitet iht. Mattilsynets uttalelse, forestå uttak av
prøver, frakt av disse til godkjent laboratorium samt sørge for at prøveresultatene oversendes
Fauske kommune så snart de foreligger. Avvik må varsles umiddelbar.

i god tid før aneggsstar krever Fauske kommune at det oversendes prøvetakingsplan til
godkjenning.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre godkjenner søknad fra SKS Produksjon AS om bygging av
Storelvvatnet kraftverk innenfor nedbørsfeltet til Lomi vannverk.
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KLAUSULERINGSBESTEMMELSER I

"NÆROMRÅDET" I NEDBØRSFELTET TIL LOMIELV A

Nedbørsfeltet er regulert ti krafterksformåL. Overføringstunneler fra Rupsi og
Storelvvatn føres til utløp i Lomivatn. Lomi krafterk har inntak i Lomivatnet. AS
Salten Kraftsamband plikter i hht konsesjonen å slippe tistrekkelige mengder vann via
ventilhus ved utløpet av overføringstunnel og via dam og ventil ved utløpet fra
Lonene, ned Lomielva og til døgnreguleringskammer på Sandnes (se kartskisse og
komponentbeskrivelse, vedlegg 3a og 3b). Nedbørsfeltets "nærområde" defineres
som den delen av nedbørsfeltet som strekker seg fra inntak i døgnregulerings,,
kammeret på Sandnes og ti ventihus utløp overføringstunnel mellom_
Storelvvatn og Lomivatnet (se nedslagsfelt, vedlegg 3c).

1. Det tilates ikke oppført ny bebyggelse/hytter eller påbygging av eksisterende
bebyggelse/hytter i nedbørsfeltet.

2. Det må sikres mot forurensning fra eksisterende hytter, i henhold til plan som må .
godkjennes av tilsynsmyndighetene i henhold til Forskrift om vannforsyning og
drikkevann mm. Vannklosett tilates ikke i nedbørsfeltet. Vann tilates ikke lagt inn
i hytter hvor dette ikke allerede er utført.

3. Organisert reinslakting er forbudt.

4. Det må ikke opparbeides nye veier i nedbørsfeltet. Forbudet gjelder ikke
skogsbilveier og turløyper som legges mer enn 50 m fra vassdrag som gir avløp til
Lomielva. Skogsbilveier må sperres med bom for allmennheten. Eksisterende .
bilveg, som avsluttes ved Lomivatnet, skiltes med "Nedbørsfelt for drikkevann.
Unngå forurensning av område og vassdrag."

5. Drift av vassdrag skal foregå på en slik måte at det ikke medfører forurensning av
vassdrag og nedbørsfelt.

6. Transport av olje, oljeprodukter, kjemikalier eller avfall som ikke behøves ti
krafterks- eller skogbruksformål er forbudt. Lagring og deponering av olje,

oljeprodukter, kjemikalier eller avfall i nedbørsfeltet er forbudt.
7. En eventuell bruksendring av nedbørsfeltet som kan tenkes å forurense vannkilden

må søkes godkjent av kommunestyret.
8. Gjødsling av vassdrag for opphjelp av fiske er forbudt.
9. Fiske i Lomielva ovenfor inntaket er forbudt.
10. Bruk av motorisert farkost i nedbørs feltets nærområde utenom eksisterende bilveg

og eksisterende/nye skogsbilveger, tilates ikke. Unntatt er motorisert farkost som
er nødvendig for reindrift, skogbruk og for drift av Lomi krafterk.

11. Bading i Lomielva ovenfor døgnreguleringskammeret tilates ikke. Elva skiltes på
begge sider av bilveg med "Bading forbudt".

12. Organisert leirslaging, stevner og miltærøvelser tilates ikke i nedbørsfeltets
nærområde.
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Forord

Dette dokumentet inneholder plan for ivaretakelse av landskap og miljø ved bygging av Storelvvatnet

kraftverk i Fauske kommune.

Planen er utarbeidet av Christoffer Aalerud, naturforvalter iSKS Produksjon AS og Tore Okkenhaug,

VIA i SKS Produksjon AS, i samarbeid med Norconsult. Norconsult har stått for den tekniske

planleggingen av prosjektet og har også utarbeidet den tekniske planen for byggingen av kraftverket.

Planen oversendes NVE for godkjenning før byggingen av kraftverket starter og vii bli sendt på høring

til berørte interesser.

Fauske 22.12.11
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1. Innledning,

1.1 Om anleggseier

Tiltakshaver forStorelwatnet kraftverk er SKS Produksjon AS, heretter omtalt som SKSP. Selskapets

hovedvirksomheter er produksjon og salg av eléktrisk kraft. Selskapet eier og driver 11 vannkraftverk
i kommunene Fauske, Bodø og Gildeskål med en samlet årlig produksjon er på l,8TWh.

SKS Produ~sjon AS er et heleid datterselskap av Salten Kraftsamband AS og har hovedkontor på

Fauske

1.2 Andre forhold"

Storelwatnet kraftverk skal bygges for å utnytte fallet i en eksisterende overføringstunnel i 'systemet

til Lomi kraftverk. Byggingen av kraftverket vii ikke medføre ytterligere reguleringer eller

overføringer. Oversikt over Lomi kraftverk og anlegsområdet for Storelwatnet kraftverk er vist i kart

nr. 001 og 002 i vedleggene.

Området hvorStorelwatnet kraftverk planlegges å bygges er i Fauske kommunes arealdel angitt som
LNF-område. Det vii bli søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å gjennomføre

tiltaket. Store deler av anleggsdriften vii foregå i nærområdet til Lomi vannverk og det vii bli søkt

kommunen om midlertidig endring av klausuleringsbestemmelsene for å gjennomfØre tiltaket.

Det er ingen vernede ellerforeslått vernede områder i prosjektets influensområde; Vassdraget er

allerede regulert og prosjektet kommer ikke i konflikt med vernede va_ssdrag.

Gjennomgang av offentlige databaser om kulturminner og vernede bygninger har ikke påvist

konflikter pådisse temaene. Sametinget og Nordland Fylkeskommune har uttalt at området ikke er
interessant for kulturminner og ingen av institusjonene har sett behovet for befaring av

anleggsområdet.

Det er ikke registrert truede eller sårbare arter eller naturtyper innenfor anleggsområdet.

Prosjektet var i forbindelse med den forenklede konsesjonsbehandlingen i NVE i 2009 på høring hos

lokale interesser. Alle merknader ble registrert av NVE.

StatskogSF er eneste grunneier som blir berørt av prosjektet, men det er flere festetomter i
nærheten av anleggsområdet. Statskog er godt informert om planene både gjennom befaring og

møter og vil sende melding til aktuelle feste re om de forestående planene.
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2.5 Kraftledninger
Kraften fra Storelvvatnet kraftverk vii ledes i jordkabel fram til eksisterende kraftlinje. Kabelen vil

legges i permanent anleggsvei. Kabellêngden vil bli ca. 300m. Det vil søkes om anleggskonsesjon for

tilkobling av kraftverket til eksisterende linje.

2.6 Vannslipptil Lomi vannverk ,
Lomivannverk bruker i hovedsak vann fra magasinet Lonene som ligger vest for Lomivatnet. Ved

stort vannforbruk i Sulitjelma kan det oppstå situasjoner hvor Lonene og nedbørfeltet rundt ikke

klarer å levere hokvann til vannverket. Som en følge av dette er det i enden av overføringen fra

Rupsi-Storelvvatnet et ventilhus og et tapperør hvor man kan tappe vann over til Lonene.

Den planlagte traseen for trykkrøret til Storelvvatnet kraftverk vil krysse bekkefaret hvor vannet som

tappes~ i ventilhuset ren'ner. Etter at grøften er etablert vil vann som tappes i ventilhuset drenere til
Lomivatnet. For å opprettholde muligheten for vanl1tapping til Lonene vil det i anleggsperioden bli

lagt et midlertidig rør fra eksisterende overføringsrør og forbi grøftetraseen. Dette fremgår på kart
nr. 005.

Når anlegget er ferdigstilt vil det være etablert en tappemulighet innerst i rørtunnelen. Vannet vii gå i

rør gjennom tunnelen og slippes ut i det opprinnelige bekkefaret nedstrøms grøftetrassen. Opplegg
fòrdette er vist på kart nr. 006.

2.7 Flom og erosjon

Byggingen av Storelvvathet kraftverk vil slik driften er planlagt ikke endre flom- og

erosjonsforholdene i de berørte vassdragene og vannet vil gå slik det har gjort siden reguleringen av

Lomivatnet. Eneste endringen av erosjonsforholdene vil være i selve Lomivatnet hvor vannet fra
Rupsi elv og Giken elv slippes ut på et litt annet sted, men dette vil raskt stabilisere seg oger vurdert

til å ikki; være av betydning.

2.8Probleinoinråder ogavbøtende tiltak

i 1l

2.8.1 Tiltak ùtot forurensning

På grunn av anleggsarbeidenes beliggenhet i nedslag~feltet til Lomi vannverkvil det være et spesielt
fokus påå unngå forurensning. Det er derfor planlagt flere tiltak for å hindre at olje, kjemikaler og ,

slam havner i Lonene og videre inn i drikkevannssystemet. Tiltakene beskrevet under fremgår også
på kart nr. 003, 004 og 005.

Jf.r
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J

J

J
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Anleggsperioden

Behandlet prosessvann pumpes til Lomivatnet

Prosessvannet fra tunneldrivingen samles opp og går gjennom et tre-kamret system med
sedimentasjon og oljeavskiler før det pumpes over vannskilet til Lomivatnet.

Rørgrøft som fysisk barriere

Når rørgrøften er sprengt vil den fungere somen fysisk barriere mot avrenning til Lonene. Eventuell

forurensning som slipper ut øst for grøften vil dieneres til kraftstasjonstomten hvor det kan samles
opp. For å minimere muligheten for avrenning til Lonene under anleggsarbeidene er det satt som en
forutsetning at all transport skal skje øst for grøften.

'iJ
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RiggomtådØ1:'Vedtunhelpåhyggetligger i en liten forsenkning i terrenget som selv etter sprengning

av rørgrøftenvildrenerétil Lonene. Det er derfor planlagt en betongterskel i bekkefaret nedstrøms

rørgrøftenfôroppsamling av eventuell forurensning. Det er antatt at~et vil være et kontinuerlig

vannsig inii i dette bassenget som må pumpes over til Lomivatnet.
I
I
I
I
I

I
I

Lense i Lonene_

Der hvor bekkefaret fra anleggsområdet munner ut i Lonene vil det som en ekstra sikkerhet legges en
lense som vil samle opp eventuellforurensning som kommer seg forbi de andre barrierene. Tenkt

plassering av lense er vist på kart nr. 004.

Driftsperioden

SumpJ.tunnelportal
Innerst i rørtunnelen vil det installeres en reguleringsluke og en rørbruddsventil som begge styres

med hydraulikkanlegg.Eventuelle oljelekkasjer fra disse anleggene vil bli samlet opp i en sump og vil
ikke komme ut av tunnelen.

Betongvegg irørgrøtt

Ilavbrekk!'t ca. 7Ò meter sør fdrtunnelportalen bygges det en ~etongvegg i bunnen av rørgrøftenslik. J -- - -.
citall avrenning fra tunnelen og rørgrøften drenerer til Lomivatnèt og bassenget foran kraftstasjonen.

i
i
i
i
I

J

i
i
i

2.8.2 Landskapstipasninger
Byggingen av Storelvvatnet kraftverk vil i kun føre til mindre endringer i terrenget. Etter

anleggsperioden er det kun et liteportalbygg, kraftstasjonen, tippområdene og rørgrøften som vil
være synlig.

Tippene vil ligge under Lomivatnets HRV og vil være lite synlige i enden ellers vegetasjonsløse

reguleringssonen. Det er generelt mye suspenderte masser i Lomivatnet og det er antatt attippene

ganske raskt vil slammes til når vannstanden stiger over tippnivåene.

Grøftetraseen går gjennom et kupert terreng med veldig lite vegetasjon. Valgte trasé er vurdert å

være lite synlig fra omkringliggende områder. Alle skjæringer som må til for å legge røret vil fylles

igjen til opprinnelig terrengnivå. Fyllnger som er nØdvendig for nok overdekning på røret vil dekkes
med jord. I dette terrenget vil det være viktig å ikke legge på for mye vekstmasser. Blir

vekstforholdene i grøftetraseen bedre enn omkringliggende arealer vil den fremstå som et grønt

belte i landskapet og fremheve inngrepet.
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Storelvvatnet krafterk - vurdering av tiltaket i forhold til

klausuleringsbestemmelsene for Lomi vannverk
Notatet gir en vurdering av tilaket opp mot de enkelte punktene i klausuleringsbestemmelsene tilaket kan komme i
konflkt med. Nummereringen henviser til nummereringen i bestemmelsene. Punkter som ikke er nevnt er ikke vurdert
som problematiske for titaket.

Bestemmelser for (coærområdeb

1. Innenfor vannverkets nærområde er det planlagt å bygge en nedgravd rørgate, en tunelI i fjell og et portalbygg.
Vi har vurdert at de nevnte tiltakene ikke kan ansees som bebyggelse og at byggingen av kraftverket ikke er i
strid med bestemmelsen i pkt 1.

2. Det er ikke planlagt vannklosett eller lignende i nærområdet

4. Det vil ikke etableres nye permanente veier i nærområdet. i landskap- og miljøplanen er det beskrevet at traseen
for rørgaten skal legges igjen som kjøresterkt terreng. Traseen vil ikke være kjørbar med personbiler eller innby
til ferdseL.

5. Driften av vassdraget vil ikke forandres.

6. Inne i fjelltuneIlen vil det bli etablert en luke og en rørbruddsventil som drives med hydraulikkagregater. De to
agregatene vil til sammen romme ca 300 liter olje. I umiddelbarnærhet av oljeinstallasjonenen vil det etableres
systemer for oppsamling av eventuelle lekasjer.

7. Nedbørsfeltet er i dag regulert til kraftverksformåL. Det er vurdert at byggingen av Storelvvatnet ikke vil føre til
forurensning av vannkilden. Det er gjennomført en ROS-analyse som unbderbyggder denne påstanden.
Planlagte tiltak for å hindre forurensning er beskrevet i landskaps- og miljøplanen.

10. I anleggsperioden vil det foregå motorisert ferdsel i nærområdet. Som beskrevet i landskaps- og miljøplanen vil
så my som mulig av trafikken styres utenom nærområdet.

Bestemmelser for (djernområdeb

1. Kraftstasjonen vil bli oppført i nedbørsfeltets fjernområde.

2. I kraftstasjonen vil det være innlagt vann og toalett. Alt avløpsvann og kloakk vil gå til tett tank. Tanken er tenkt
tømt en gang i året eller ved behov. Utslipp av avløpsvann og kloakk til fjernområdet er vurdert til å ikke være
sansynlig.

4. Driften av vassdraget vii ikke endres. Med de barrierer som er planlagt er det det vurdert som lite sannsynlig at
tiltaket vil kunne forurense vassdraget.

5. i kraftstasjonen vil det være olje i turbin og generator. Eventuelle oljeutslipp vil ikke kunne spre seg til vassdraget

eller nedbøneltet.

6. Nedbørsfeltet er i dag regulert til kraftverksformåL. Det er vurdert at byggingen av Storelvvatnet ikke vil føre til
forurensning av vannkilden. Det er gjennomført en ROS-analyse som unbderbyggder denne påstanden.
Planlagte tiltak for å hindre forurensning er beskrevet i landskaps- og miljøplanen.
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1.6 Risikomatrise med forklaringer

sannsynliçih
et DefiniSjOn

5 SVært sannsynlig - 10
ganger pr. år eller oftere

Meget Sannsynlig - t gang
pr. ar eller oftere

Sannsynlig - 1 gang pr. 10
år eller oftere

Mindre sannsynlig - 1

gang pr. '00 år eller oftere

Lite sannsynlig. Sjeldnere
enn hvert 100 år

4

3

2

Miljø:

Mindre
utslipp iN
kjemikalier

Ulslippav
mindre mengder
(dO i)

kjemikalier

Uts1ippav
betydelige
mengder (-.501)

Utslipp iN store
mengder (",5000
i) kjemikalier

Utslipp fN
katastrofale
mengder (=-5000
I) kjemikalier
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Storelvvatnet kraftverk og forholdet til Lomi vannverk

Tid: 18..10.2011

Sted: Fauske

Deltakere: Merete Magnussen - Mattilsynet
Aase Vigerust - Mattilsynet
Siv Johansen - Fauske kommune
Frode Ramskjell - Fauske kommune
Christoffer Aalerud -SKS

(', Tore Okkenhaug -SKS

1. SKS ga en kort beskrivelse i vassdragsreguleringsanleggenei SuUtjelma og SKS
involvering i driften av Lomi vannverk.

Kort oppsummert skal SKS sørge for at det til en hver tid er nok vann ¡døgnreguleringskammeret
på Sandnes. Vannstanden i kammeret overvåkes av SKS. Dersom det er for lite tilsig i Lomielva
til å opprettholde vannstanden i kammeret vil det bli sluppet på vann gjennom lukene i Lonene. I
perioder på vinteren med lite tisig kan det være aktuelt å tilføre vann.fra overføringstunellenfra
Storelvvatnet gjennom vanninntaket ved Lomivatnet, eventuelt også åpne lukene i Storelvvatnet.

2. SKS presenterte planene forStoreivvatnet krafterk og hvilke tiltak som er tenkt for å
unngåforureiisning til Lomi vannverk.

c)

Oppsummering av tiltak:
- Vann fra tuneIldriften føres inn i behandlingsanlegg med slamavskilereog oljeavskiler før det

pumpes over vannskillet og ut i Lomivatnet .
- Ved rigg plassen utenfor tuneIlen etableres det et areal hvor det legges en tett duk med

oppsamling av forurensning.
- Sprengt grøft vil fungere som drenering til Lomivatnet.
- Oljelense i innløpet til Lonene.
- Transport vil i hovedsak foregå i vannverkets fjernområde.

Mattilsynet og Fauske kommune kom med flere innspil som vii bli tatt med i den videre
planleggingen.

- Under driftsfasen av kraftverket må det etableres system for håndtering av eventuell
oljelekkasje fralukearrangementet i tuneIlen.

- Dersom et eventuelt utslipp av olje eller andre kjemikalier når Lonene skal inntaket til
døgnreguleringskammeret på Sandnes stenges umiddelbart.

- Det bør stiles krav til entreprenøren at det ikke brukes gamle anleggsmaskiner.

3. SKS redegjorde for hvordan vannforsyningen vil bli opprettholdt i anleggsperioden og
hvordan det vii være når anlegget er ferdig.

Under anleggsperioden vil vannforsyningen opprettholdes ved at det legges et rør som vii lede
vannet fra dagens inntak og gjennom riggområdet før det slippes ut i bekkeleiet mot Lonene.
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Når kraftverket er ferdig vil det være begrenset med vann foran dagens inntak. Vanninntaket er
derfor tenkt flyttet inn på trykksiden tí kraftverkstuneIlen hvor det alltid vil være vann tilgjengelig.

4. Diskusjon rundt vannverkets klausuleringsbestemmelser og hva SKS må gjøre i forhold
til disse bestemmelsene.

Det var enighet om at SKS må sende en søknad til Fauske kommune om midlertidig/permanent
bruksendring av vannverkets nedbørsfelt. Som vedlegg til søknaden må det følge med en ROS
analyse som omhandler fare for forurensning i anleggstiden og driftsfasen. Det bør også foreligge
planer for beredskap, oppfølging og kontroll av anlegget. Mattilsynet vil få søknaden til uttalelse.

()
Som følge av anleggsarbeidene kan det være aktuelt med utvidet analyse av drikkevannet.
Aktuelle parametere finnes i tabell 3 i drikkevannsforskriften.

Fauske 20.10.2011

Christoffer Aalerud

Referat sendes: Deltakerne,

I
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Klassering

FAUSKE KOMM
Vei, van,avløp
PB.93
8201 FAUSKE

Dato..............
Deres ref. .. .....
Arkivkode ......
Saksnr.lvâr ref...
Joumalnr. .......

21.02.2012
12/1554/TAB
J81
12 / 00008~2
00109/12

Anmodning om uttalelse - bygging Storelvdal kraftverk-Lomi vannverk
nedbørsfelt

Det vises til sak 12/1371/FRA tilsendt oss fra kommunelege 1 den 15.2.2012, ref.
12/1554/TAB. Saken omhandler utbygging av Storelvdal krafterk, same aktivitet som det
tidligere er etterspurt kommentarer til i forbindelse med søknad til Fylkesmanen om
utslippstilatelse.

Fauske kommune har i vedtak av 13.12.2011, sak 048/12, deleger ti HMTS myndighet
innenfor miljørettet helsevern etter lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid § 9. Myndigheten
utføres i samåd med kommuneoverlegen.

Hjemmel for inngrepet og eventuelle restriksjonerlforbud
For Lomi vannverk er det vedtatt klausulerngsvilkår for to soner i nedbørsfeltet, henoldsvis
nærområdet og fjernområdet. Vi antar søker benyterklausuleringsvilkår 6 (fjernområdet) og
7 (nærområdet) når det gjelder muligheten for å iverksette tiltaket. De to vilkår er likelydende
og sier: (Æn eventuell bruksendring av nedbørsfeltet som kan tenkes å forurense vanlden
må søkes godkjent av kommunestyreb).
Det er også vilkår for begge områdene ( hhv. pkt. 4 og 5) som sier at ((drift av vassdrag skal
foregå på en slik måte at det ikke medfører forurensning av vassdrag og nedbørsfel1.)

Forskrft 4.12.2001 nr. 1372 om vanforsynng og drikkevan (drikkevannsforskrften) §4
setter også forbud mot å foruense drievanet. Matti1synet kan med hjemmel i samme

bestemelse forby slik aktivitet. Lokal helsemyndighet, kommuneoverlegen/miljørettet
helsevern, har også tilsyns- og vedtaksmyndighet etter folkehelseloven for same forhold.

Vurdering
I utgangspunket er den omsøkte aktiviteten lite forenelig med det som bør tì1ates nær
drikkevanskilder. Den vesentlige samfusmessige nytten tilsier imidlerid at tiltaket kan
vuderes tì1att ti tross for de restrksjoner som følger etter lovverk og klausulernger. En
forutsetning må være at tiltaket ikke medfører vesentlig helsefare.

I dokumentene fremkommer det at aktiviteten representerer en viss risiko for foruensning av
drikkevannsforsyningen til Lomi vanverk. Risiko knytter seg spesielt til oljelekkasjer som

Side i av2
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kan skje. Det er beskrevet risikovurdering og omfattende beredskap mot eventuelle uhelL. Vi
vuderer derfor risikoen for forurensning av drikkevanet som liten. Hvis uhellet er ute vil
imidlertid konsekvenser kunne bli betydelige. Oljeprodukter er biologisk lite nedbrybare og
selv meget små mengder ødelegger store volum drikkevann. Drikkevansforskrft har

grenseverdi tilsvarende ca. 1 liter olje pr. lOtusen tonn vann.

I referat fra møtet 18.10.2011 mellom utbygger, kommunen og Mattilsynet fremommer det
innspil som vi tiltrer. I tilegg mener vi det er vesentlg at kommunen også krever bruk av
miljøvennige oljeprodukter i størst mulig grad når det gjelder maskinpark og innetninger
ellers. Det finnes miljøsertifiserte smøremidler som er biologisk nedbrybare i vesentlg større

grad enn tradisjonelle smøremidler basert på ku fossil råolje.

Uttalelse på vegne av mijørettet helsevern

I utgangspunet er krafttbygging i nedbørsfeltet til Lomi vanverk lite forenelig med det
som er tilatt nært drkkevanskilder. Den vesentlige samfunnsmessige nyten tisier
imidlerid at tiltaket kan vurderes tilatt ti tross for de restriksjoner som følger etter lovverk
ogklausuleringer. Klausuleringsvilkår åpner for at SKS igangsetter omsøkte akivitet.
Akiviteten kan etter vilkårene ikke igangsettes uten tilatelse fra kommunestyret.

Beredskap og tiltak som skisseres i søknad tilsier at titaket vil være godt sikret. Det
forutsettes, i tilegg til det som er redegjort for i beredskapsplan, bruk av miljøvennlige
maskiner og utstyr som benyter lett nedbrytbare smøremidler i tilfelle lekkasjer og uhell.

Med ve~~ hJlsen .

~~
daglig leder . CI ~b~~

Kur Stien
rådgiver
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Fauske kommune
Postboks 98

8201 FAUSKE

Deres ref:

Vår ref:

Dato:

Org_nr:

2012/35138
28.03.2012
985399077

o

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

UTTALELSE TIL SØKNAD OM BYGGING AV STORELVVATNET
KRAFTVERK INNENFOR NEDBØRSFELTET TIL LOMI VANNVERK

Mattilsynet distriktskontoret for Salten har følgende kommentarer/presiseringer til søknad om bygging av
Storelvvatnet Kraftverk innenfor nedbørsfeltet til Lomi vannverk.

. Overvåkning av vannkvaliteten i anleggsperioden. Det må iverksettes utvidet overvåkning
(utover rutineprøver som tas ved vannverk) av vannkvaliteten på drikkevann fra Lomi vannverk.
Dette gjelder mikrobiologiske og relevante kjemiske parametere i henhold til tabell 2 og 3 i
forskrift om vannforsyning og drikkevann nr 1372 04.12.2001. Prøvene må tas etter en
risikovurdering av hvor i anleggsperioden det foreligger størst forurensningsfare.

. Varslingsliste med beskrevne varslingsrutiner ved uønskede hendelser skal være konkret, gjort

kjent og ansvaret for varsling skal være klart definert.
. Mattilsynet anser det i tillegg til teoretiske planer særdeles viktig med oppfølging av utførende

entreprenører. Beskrevne rutiner må følges i praksis:

Det vises for øvrig til referat fra møtet om Storelvvatnet kraftverk og Lomi vannverk 18.10.2011.

Med hilsen

Merete Magnussen
seniorinspektør

Mattilsynet
305000 - Distriktskontoret Salten

Saksbehandler: Merete Magnussen
Tlf: 75566810
Besøksadresse: Notveien 17, Bodø
E-post: postmottaktãmattilsynet. no
(Husk mottakers navn)

www.mattilsynet.no
Postadresse: Postboks 383
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 2321 6801


